
                                                                                                      

 
            

 ..............:پیوست 

 دانشكدهمحترم  ریاست 
 

     ................................ورودي سها    ..................................بهه  شهرارد دانشهجوي     ...........................مقطع  ...............................دانشجوي رشته.................................. نب اينجا

 .م  باشم ل ..................................در ترم او  / دوم سا  تحصي..................................به دانشگاد / دانشكدد علوم پزشك متقاض  انتقا  به صورت مهران  به داليل ذيل

1- 

2- 

3- 

 در ضرن متعهد م  گردم كه :

 هرگونه اشكا  آموزش  و عواقب ناش  از مهران شدن را م  پذيرم.(1

 نياز واحدهاي گذراندد مورد قبو  نخواهد گرفت.در صورت عدم رعايت پيش (2

 بود و دانشجو مجدداً مجبور به اخذ آن م  باشد. فقط نررات واحدهاي مورد تأييد در اين فرم قابل ثبت م  باشد و مابق  واحدهاي پاس شدد توسط دانشجو قابل ثبت نخواهد( 3

 ورد قبو  نر  باشد.م 12آئين نامه آموزش  نررات كرتر از  65ضرناً طبق مادد (4

                                                                                                                                     تلفن تراس در مواقع ضروري:  
****************************************************************************************************                                                                                                                                       

 ت  الواحد نقل و انتقا                                                              .مانع م  باشد/نر  باشدالرياست محترم دانشكدد درخواست نامبردد از لحاظ مقررات آموزش  ب
************************************************************************************************************************************************************************

 مدیر گروه                                                                                               نر  گردد. كدد باتوجه به مقررات آموزش  با درخواست نامبردد موافقت م  گردد/نشحترم دارياست م
*************************************************************************************************************** 

  محترم  امورآموزشی و تحصیالت  تكمیلیمد یریت 
 انشورای بدوی انضباطی دانشجوی دبیر                                            از نظر اين واحد بالمانع م  باشد/نر  باشد                       درخواست ميهران  دانشجو ؛احترماً

******************************************************************************** 

   تكمیلی  امورآموزشی و تحصیالت  یریت محترم مد   
 ليسهت نگرفهت .ضهرناً    موافقت قهرار گرفهت/   مطرح ومورد..........................  دانشكدد.........................در شوراي آموزش  مورخه  دانشجواحتراماً درخواست ميهران   

 آن م  باشد به شرح ذيل اعالم م  گردد. واحدهاي  را كه دانشجو مجاز به انتخاب
 

 نیمسال دوم  نیمسال اول 

 تعداد واحد نام درس یا  بخش ردیف تعداد واحد نام درس یا  بخش ردیف

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

6   6   

5   5   

7   7   

8   8   

9   9   

11   11   

11   11   

  

 ست دانشكده ریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
********************************************************************************************************************************************** 

 دانشگاه  مدیریت محترم امور آموزشی و تحصیالت تكمیلی
 سالم عليكم

  . نگرفت /قرارگرفتمطرح و مورد موافقت ...........................رخمو نقل و انتقاالت دانشگاد شوراي ...........جلسه شرارد  دانشجو با مشخصات فوق در مهران احتراماً 
      کارشناس نقل و انتقاالت
********************************************************************************************************************************************** 

 .............. دانشگاه / دانشكده علوم پزشكی و تحصیالت تكمیلی محترم آموزش مدیر

م  باشد خواهشرند است چنانچه آن دانشگاد /  گادمورد موافقت اين دانش  ......... سا  تحصيل   دوم او /نتقا  موقت دانشجو با مشخصات فوق در نيرسا  ا

      نرايند. ارسا  گادفوق الذكر در پايان ترم نررات دروس نامبردد را به اين دانش در صورت ارائه واحدهاي اعالم ودانشكدد با مهران شدن نامبردد موافقت دارد 

         تكمیلی دانشگاه  تحصیالت مدیر آموزش و                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


